ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ
Колегиумот е одржан на ден 26.12.2011 година во 9.00 часот во кабинетот на
Градоначалникот.
Присутни : Градоначалник Арсенчо Алексовски, Раководител на Одделение за јавни
дејности, економски развој и информатичка технологија Душко Арсовски, Раководител на
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура Александар Ангелов,
Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина Добривој
Николовски Раководител на одделение за инспекциски надзор Бранко Велиновски, Директор
на ЈП Комуналец Цане Николовски, Советник Никола Граматиков и Советник Игор Додевски .
Дневен ред :
- Разгледување на реализација на тековни задолженија
- Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
- Разно
ЗАКЛУЧОЦИ
Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:
Да се направи обиколка и да се предлог за најубаво украсен двор и деловен простор од
страна на Комисијата.
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
За индустриските зони, семејни куќи и катни гаражи да се определат локациии со
површини. За прашања да се контактира со Комитетот за градежна експанзија. Да се контакира со
изготвувачот на ДУП - касарна, за локации за ресторани и хотели да се види за локации покрај
магистрала и накај граничен премин од страна на Никола Граматиков, Александар Ангелов, Кире
Велевски и да се даде извештај до Градоначалникот.
Одделение за инспекциски надзор
Комисијата за ажурирање на данокот на имот да започне со активносити. Бранко
Велиновски 05.12.2011
Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и
имот
За наредната седница на Советот на Општина Крива Паланка да се подготви точка за
задолжување на општината .Татјана Ѓеоргиевска за 20.12.2011 г.
Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Да се контактира со Министерство за транспорт и врски во врска со проектите за
водоводите Станци, - Ревизија на дополнителни работи и проект за трафостаница. Да се побара
од ЕВН типски проект за трафостаница со определена снага. Да се направи согледување за
временскиот период кога ќе биде се заврешено Никола Граматиков
Станци – надзорен инженер да се бара да даде извештај со мислење за давање на
Одобрение за употреба . Александар Ангелов

Одобрени средства за Р. Македонија од 35 милиони за патишта, улици, регулирање на
атмосферска вода и улично осветлување. Аплицирање од 1 Март. Кредитот го подига Влада на Р.
Македонија, а принцип на доделување според датум на поднесување на апликациите и според
кредитната способност. До крај на ЈАнуари да се направи согледување во проектите на кој проект
што треба да се заврши и доколку нешто фали да се дополни. Од страна на одделението да се
подготват и приложат сите проекти. Како Приоритетни да бидат земени во предвид места со
најлоши услови за комуникација, број на население, и локации каде не е потребна изградба на
потпорни стени. Во извршувањето на оваа задача да бидат вклучени сите одделенија.

ЈП КОМУНАЛЕЦ
Да се заврши со постапката за обновување на водостопанска дозвола од Министерство за
животна средина.

Изготвил И. Додевски
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